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Важливим джерелом права інтелектуальної власності також є міжнародні конвенції і договори, до яких приєдналася Украї-
на. Таким чином, в Україні вже створена законодавча база, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності. 
Але попереду чекає велика робота щодо її вдосконалення та гармонізації з міжнародним законодавством. 

Отже, простеживши історичні тенденції розвитку права інтелектуальної власності. Можна сміливо говорити, що це 
дійсно довгий та складний період якому притаманні свої особливості. Адже все що було вище вказане говорить про те, 
що даний інститут має дійсно потужний фундамент і напрямок розвитку. Напевно, це справа часу і законодавець прийде 
до прийняття відповідного кодифікованого нормативно-правового акту, а поки здійснюватиме приведення законодавчо-
го масиву у відповідність з Цивільним кодексом України і гармонізуватиме українське законодавство з нормативно-
правовими актами Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. 

Саме тому в основу сучасних процесів у сфері інтелектуального власності повинно бути покладено процес вдоско-
налення правового регулювання, в якому утілюються такі зміни, доповнення, удосконалення правового механізму, які 
дозволяють створити в результаті одне ціле, специфічне, але узагальнене, тобто, комплексний інститут інтелектуальної 
власності. 
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ЖИТЛОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ 

Житловий фонд – складний інженерний комплекс, що криє в собі; а) жилі будинки і приміщення в інших будівлях; 
б) різноманітне теплоенергетичне обладнання; в) автоматичні засоби управління та експлуатації; г) розгалужену мережу 
комунікацій; д) протипожежне, ліфтове, сантехнічне та інше устаткування. Відповідно до статті 4 ЖК житловий фонд 
утворюють жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території України. Житловий 
фонд включає: жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд); 
жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх 
об’єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський житловий фонд); жилі будинки (частини 
будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд); квартири в 
багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях 
усіх форм власності, що надаються громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий 
фонд соціального призначення).  

Залежно від мети використання житлові фонди поділяються на: 1) житловий фонд соціального призначення – суку-
пність житла, що надається громадянам на основі договорів соціального найму житлових приміщень; 2) індивідуальний 
житловий фонд – сукупність житлових приміщень приватного житлового фонду, які використовуються громадянами – 
власниками таких приміщень для свого проживання, проживання членів своєї сім’ї та (або) проживання інших громадян 
на умовах безоплатного користування, а також юридичними особами – власниками таких приміщень для проживання 
громадян на зазначених умовах користування; 3) житловий фонд комерційного призначення – сукупність житлових 
приміщень, які використовуються власниками таких приміщень для проживання інших громадян на умовах платного 
користування, надані громадянам за договорами найму, оренди, позички; 4) спеціалізований житловий фонд – це при-
міщення для проживання осіб, які потребують особливих умов проживання. 

До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та 
інших потреб непромислового характеру. Відповідно до статті 383 Цивільного кодексу України власник житлового бу-
динку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім’ї, ін-
ших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва. 

Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як 
єдиного цілого, – за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному 
житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку. 

Житловий фонд підлягає державному обліку в порядку, встановленому законодавством. Державний облік житлово-
го фонду поряд з іншими формами обліку житлового фонду повинен передбачати проведення його технічного обліку, в 
тому числі технічну інвентаризацію та технічну паспортизацію житлового фонду (включаючи складання (оформлення) 
технічних паспортів житлових приміщень – документів, що містять технічну та іншу інформацію про житлових примі-
щеннях, пов’язану із забезпеченням відповідності житлових приміщень встановленим вимогам). 
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